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Pedagoginja: Jožica Novak 
 

PODROČJE VSEBINA SODELUJOČI ROK OPOMBE 
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Razgovori z nadarjenimi učenci, plan dela, želje 
 
Razgovori s starši (po potrebi) 
 
Delo z nadarjenimi učenci 
 
 
 
 
Seznanitev oddelčnih učiteljskih zborov s 
posebnostmi oz. prilagoditvami 
 
Individualna pomoč učencem pri razvijanju strategij 
uspešnega učenja 

 
Spremljanje izvajanja planov učencev in evalvacija 
 
 

Razredniki, koordinator za delo z nadarjenimi 
(Novak), učenci 
 
Razredniki, koordinator za delo z nadarjenimi 
 
Jasna Zupanc (splošno), Jožica Novak 
(splošno), Mateja Štravs (gledališko), Alja 
Benkoč Sušnik (POŠ Blagovna), Simona 
Zorko (mediacija), učenci 
 
Oddelčni učiteljski zbor 
 
 
Oddelčni učiteljski zbor, učenci 
 
Učenci, učitelji 
 
 
 

september/ 
oktober 
 
 
september 
/oktober 
 
vse šolsko leto 
 
 
 
oktober 
 
vse šolsko leto 
 
oktober – junij 
 

razgovori z učenci, 
oddelčni učiteljski 
zbori 
 
 
 
Tudi posredovanje 
informacij o 
možnostih 
vključevanja 
nadarjenih  učencev v 
zunanje dejavnosti  

 
 
Google Documents 
razgovori z učenci,  

Evidentiranje in identifikacija  6. razredov (oz. 7.  ali 
starejših) 
 
Sestanek s starši evidentiranih nadarjenih učencev, 
pridobitev soglasij in mnenja o otroku 
 
Razdelitev in obdelava lestvic učiteljev OLDNA ter 
svetovanje pri izpolnjevanju  
 
Sodelovanju s psihologinjo, ki bo učence testirala  
 
Seznanitev učiteljskega zbora o rezultatih 
identifikacije  
 
Seznanitev staršev in učencev o rezultatih 
identifikacije  

Razredniki, oddelčni učitelji 
 
 
Starši  
 
 
Oddelčni učitelji, zunanji sodelavci (trenerji 
oz. učitelji v glasbeni šoli) 
 
Psihologinja, učenci 
 
 
Psihologinja, oddelčni učiteljski zbor 
 
 
Psihologinja, starši, učenci 

 
 
 
 
 
november - 
 
 
 
 
januar 
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Sodelovanje v strokovnih skupinah pri obravnavi 
odločb komisij za usmerjanje otrok in pri pripravi 
individualiziranih programov dela s temi učenci 
 

Seznanitev učiteljskega zbora s posebnostmi otrok 
ter svetovanje prilagoditev za ocenjevanje učencev  
 

Sodelovanje s starši ter svetovanje 
 

Koordinacija in povezovanje s specializiranimi 
ustanovami pri delu z  otroki s posebnimi potrebami 
in  sodelovanje z zunanjimi ustanovami  
 

Organiziranje evalvacijskih sestankov in 
sodelovanje na le-teh ter koordinacija evalvacijskih 
sestankov in poročil 
 
Vodenje osebnih map in druge dokumentacije 
obravnavanih učencev 

Člani strokovne skupine  
 
 
 
Člani strokovne skupine 
 

 
Člani strokovne skupine, starši 
 
Člani strokovne skupine 
 
 
 
Člani strokovne skupine, izvajalci DSP 
 

september/ 
vse šolsko leto 
 
september/ 
vse šolsko leto 
 
vse šolsko leto 
 
vse šolsko leto 
 
 
 
januar/februar 
junij 
 
vse šolsko leto 
 
 

 

3
. 
  

S
V

E
T

O
V

A
L

N
O

 D
E

L
O

 N
A

 P
O

Š
 

B
L

A
G

O
V

N
A

 

(Individualne) obravnave učencev in vodenje zbirk 
osebnih podatkov 
 

Svetovanje učencem in staršem o učenju 
(individualno in skupinsko) in drugi problematiki 
 

Sodelovanje/svetovanje strokovnim delavcem  
 

Vodenje in izvajanje sestankov/ razgovorov z 
učitelji, starši, drugimi institucijami 
 

Vpis šolskih novincev ter svetovanje staršem pred 
vstopom otrok v šolo 
 
Sodelovanju s strokovnimi delavkami pri usmerjanju 
učencev s posebnimi potrebami, koordinacija 
Koncepta pomoči, sodelovanje s starši in priprava 
dokumentacije za Komisijo za usmerjanje 
 

Delo z učenci z odločbo Komisije za usmerjanje 
(KOUPP)  - 2. točka 

Oddelčni učiteljski zbor, starši, učenci 
 
 
Učenci, starši 

 
Strokovni delavci 
 
Učitelji, starši, zunanje institucije 
 
Starši, učenci, strokovne delavke 1. razredov 
 
 
 
Učitelji, starši, učenci, zunanje institucije 
 

vse šolsko leto 
 
vse šolsko leto 
 
 
vse šolsko leto 
 
vse šolsko leto 
 
 
februar – junij 
 
 
 
po potrebi/vse 
šolsko leto 

 
 
 
 
priprava gradiva 
(nasveti ob vstopu v 
šolo) 
priprava roditeljskega 
sestanka (v 
sodelovanju z 
vodstvom) ob koncu 
šolskega leta za 
prvošolce 
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 Medobčinski aktiv svetovalnih delavcev 
 
 
Udeležba na srečanjih študijskih skupin  
 
 
Samoizobraževanje 
 
 
Izobraževanja med šolskim letom 
 
Izobraževanje v projektu KA1 in Inovativna 
pedagogika  

Svetovalne delavke občin Šentjur in Dobje 
 
 
ZRSŠ 
 
 
Literatura  
 
 
Vodstvo šole 
 

Petki – po 
dogovoru 
 
Glede na sklic 
 
 
vso šolsko leto 
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Vodenje aktiva  
 
 
Sodelovanje na šolskih aktivih in pedagoških 
konferencah 
 
Sodelovanje s šolsko pedagoginjo  
 
Sodelovanje pri projektu Inovativna pedagogika 
 
Sodelovanje pri naravoslovnih, kulturnih, tehniških, 
športnih dnevih  
 
Nadomeščanja in spremstva 
 
 
Mentorstvo šolske skupnosti in planiranih aktivnosti 
 
Vodenje šolskega parlamenta in planiranih 
aktivnosti 
 
 
Spremljanje svetovalnega dela in poročila o delu 

  
 
 
Vodje aktivov 
 
 
Šolska pedagoginja Darja Steblovnik 
 
Vodja Katja Gajšek 
 
 
Pomočnica ravnatelja 
 
Pomočnica ravnatelja 
 
 
Šolska skupnost učencev 
 
Učenci šolskega parlamenta, razredniki 

Vse šolsko 
leto/plan aktiva 
 
Po dogovoru 
 
 
vse šolsko leto 
 
vse šolsko leto 
 
 
vse šolsko leto 
 
vse šolsko leto 
 
 
po dogovoru 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan šolske 
skupnosti 
 
Plan šolskega 
parlamenta 

 

  



Pedagoginja: Darja Steblovnik 

DEJAVNOST UDELEŽENCI NOSILEC 

 

ROK REALIZACIJA OPOMBE 

UČENJE IN POUČEVANJE      
Pomoč pri pripravi in izvedbi 

RU 

Razredniki Pedagog, razredniki Stalna naloga   

Predavanja, delavnice o učenju Posamezni učenci ali 

celi razredi 

Pedagog  Stalna naloga   

Predavanja, delavnice na temo 

nenasilne komunikacije 

Posamezni učenci ali 

celi razredi 

Pedagog  Stalna naloga   

Predavanja, delavnice za 

krepitev pozitivne samopodobe 

Posamezni učenci ali 

celi razredi 

Pedagog  Stalna naloga   

Priprava predlogov za komisijo 

za usmerjanje otrok PP 

Starši, učenci Pedagog, razredniki Stalna naloga   

Individualno delo z učenci in 

starš (postopek pred pridobitvijo 

odločbe) 

Učenci, starši Pedagog  Stalna naloga, po 

individualnem 

urniku 

  

Učna pomoč učencem učenci Pedagog Stalna naloga   

Pomoč pri pripravi in izvedbi 

izvirnega projekta delovne 

pomoči za učenca 

Razrednik, učitelji Pedagog, razrednik Stalna naloga   

Pomoč pri pripravi in izvedbi  

Individualnega programa 

izobraževanja za učenca - tujca 

Starši, razrednik, 

učitelji, učenec 

Pedagog, razrednik Ob prišolanju 

učenca - tujca 

  

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami 

CSD, ZD, Dispanzer za 

mentalno zdravje otrok 

in mladostnikov, 

Svetovalni center LJ, 

MB, Zavod za šolstvo, 

Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost 

in šport 

Pedagog  Stalna naloga   

      



ŠOLSKA KULTURA, 

KLIMA, VZGOJA 

     

Pomoč in svetovanje učencem z 

vedenjskimi, čustvenimi in 

disciplinskimi težavami 

Učenci, starši Pedagog  Stalna naloga   

Priprava individualiziranih 

vzgojnih načrtov 

Učenci, starši Pedagog, razredniki Stalna naloga   

Posvetovalno delo z učitelji o 

vzgojno-izobraževalnih 

ravnanjih za zagotavljanje 

varnega in vzpodbudnega 

učnega okolja 

Učitelji  Pedagog, ravnatelj Stalna naloga   

Sodelovanje z vodstvo pri 

vzpostavljanju pozitivne klime, 

šolskega reda 

Učenci, učitelji Pedagog, ravnatelj, 

vsi strokovni delavci 

Stalna naloga   

Priprava in izvedba 

izobraževanja za kolektiv – 

tema »Komunikacija« 

Vsi zaposleni Pedagog, ravnatelj Avgust 2020   

      

TELESNI, OSEBNI IN 

SOCIALNI RAZVOJ 

     

Razgovori z učenci, ki imajo 

težave na tem področju 

Učenci, starši Pedagog  Stalna naloga   

Koordinacija zdravstvene 

vzgoje 

ZD Pedagog, zunanji 

sodelavec ZD 

Avgust, po potrebi 

celo leto 

  

Posvetovalno delo z učitelji – 

seznanjanje z literaturo 

Učitelji  Pedagog  Stalna naloga   

Svetovanje staršem Starši  Pedagog  Stalna naloga   

      

ŠOLANJE      

Vpis šolskih novincev Otroci, starši Pedagog  Februar    

Odložitve všolanja Otroci, starši Pedagog, komisija April    

Zdravniški pregledi Otroci, starši Pedagog, zdravnik Po dogovoru   



Roditeljski sestanek z 

delavnicami za otroke 

Otroci, starši Pedagog, učiteljice 

prvih razredov, 

ravnatelj 

Junij    

Prvi šolski dan Otroci, starši Pedagog, učiteljice, 

ravnatelj 

September    

Koordinacija obiska VVO v šoli  Otroci, vzgojiteljice Pedagog, učiteljice Po dogovoru   

Koordinacija obiska prvošolcev 

v VVO 

Učenci, učiteljice Pedagog, strokovni 

delavec VVO 

Po dogovoru   

Oblikovanje oddelkov prvih 

razredov, seznanjanje učiteljic z 

morebitnimi posebnostmi otrok 

Učiteljice  Pedagog  Junij    

Spremljanje dela otrok v 

oddelkih 

Učenci  Pedagog  Stalna naloga   

Vpis učencev tujcev, 

razporeditev v oddelek, 

individualno delo z učencem 

Učenci, starši Pedagog, vodstvo 

šole 

Stalna naloga   

      

KARIERNA ORIENTACIJA      

Individualni in skupinski 

razgovori z učenci 

Učenci 7., 8. in 9. 

razredov 

Pedagog  Stalna naloga, za 

učence 9. razredov 

po rokovniku vpisa 

  

Anketiranje  Učenci 9. razredov Pedagog  Oktober    

Individualni razgovori z učenci 

in starši 

Učenci 9. razredov, 

starši 

Pedagog  Januar    

Pomoč pri prijavi in vpisu Učenci 9. razredov Pedagog  Marec, april, junij   

Obiski dni odprtih vrat na 

srednjih šolah in pri delodajalcih 

(kjer bo interes učencev ali v 

okviru tehniških dni) 

Učenci po interesih 7., 

8. in 9. razredov 

Pedagog  Stalna naloga   

Seznanjanje z novostmi v 

srednjih šolah 

Učenci 8. in 9. razredov Pedagog  Stalna naloga   

Seznanjanje z politiko 

štipendiranja in pomoč pri 

pridobivanju le-teh 

Starši, učenci 9. 

razredov 

Pedagog  Maj, junij   



Seznanjanje s trgom dela Starši, učenci 9. 

razredov 

Pedagog Stalna naloga   

Organizacija in izvedba Tržnice 

poklicev 

Učenci 7., 8. in 9. 

razredov, starši 

Pedagog  November    

Priprava in vodenje roditeljskih 

sestankov 

Starši, učenci 8. in 9. 

razredov 

Pedagog  November,marec   

      

SOCIALNO – EKONOMSKE 

STISKE 

     

Seznanjanje staršev 

(individualni razgovori) z 

možnimi oblikami pomoči 

Starši  Pedagog  Stalna naloga   

Pomoč staršem pri pridobivanju 

razpoložljivih oblik pomoči 

Starši  Pedagog  Stalna naloga   

Sodelovanje s humanitarnimi 

organizacijami 

Starši, učenci Pedagog Stalna naloga   

Koordinacija pomoči, ki jih 

nudijo RK, ZPM, donatorji 

Starši, učenci Pedagog, razredniki Stalna naloga   

Koordinacija pomoči iz 

Šolskega sklada 

Starši, izvajalci 

dejavnosti 

Pedagog, člani 

šolskega sklada, 

ravnatelj 

Stalna naloga   

      

DRUGO      

Planiranje, pomoč pri izvedbi in 

izvedba roditeljskih sestankov 

Starši, učenci Razredniki, 

pedagog, ravnatelj, 

zunanji sodelavci 

September, 

november, februar, 

april 

  

Zbiranje prijav za letovanje Učenci, starši Pedagog, ZPM Maj, junij   

Sodelovanje v kriznem timu za 

zlorabe in nasilje nad otrokom v 

družini 

Učenci  CSD, Policija, 

pedagog 

Stalna naloga   

Stalno strokovno 

izpopolnjevanje in 

izobraževanje v okviru aktiva, 

seminarjev 

Pedagog  Ravnatelj, ponudniki 

izobraževanj 

Stalna naloga   



Pomoč pri pripravi, izvedba 

izobraževanj za strokovne 

delavce 

Učitelji  Ravnatelj, pedagog Po dogovoru   

Nadomeščanja in spremstva Učenci  Podravnatelj, 

ravnatelj 

Stalna naloga   

Posvetovalno delo z učitelji Učitelji  Pedagog, ravnatelj, 

podravnatelj 

Stalna naloga   

Implementacija mediacije v šoli Učenci, starši, učitelji Pedagog, šolska 

mediatorka 

Po urniku   

Izobraževanje vrstniških 

mediatorjev 

(Jesenski tabor, Pomladni tabor) 

Učenci  Pedagog, šolska 

mediatorka 

Po urniku   

Sodelovanje in vodenje ŠPT v 

projektu POGUM 

Učitelji, učenci, zunanji 

sodelavci in udeleženci 

Pedagog, projektni 

tim, ravnatelj 

Stalna naloga   

 
 


